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 התחברות לשיעור החי

 הפעולות הבאות: להתחברות לשיעור החי, בצע את

 :כניסה לשיעור החי ומידע כלליהקישור בדף הבית של הקורס לחץ על  .1

 

 

 בדף שייפתח לחץ על הקישור לשיעור החי .2
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 :Login הלחצן לחץ עלו באנגליתאת שמך המלא  Nameבדף שייפתח, הקלד בשדה  .3

 
שבודק אם קיימים עדכונים  ,Java Web Startלאחר הזנת הפרטים, ייפתח החלון  .4

למערכת והוא עלול להימשך מספר לתוכנה. תהליך הבדיקה מתבצע בכל התחברות 

 דקות:

 
  אם חוסם הפריטים המוקפצים מופעל, חלוןJava Web Start  לא ייפתח באופן

 אוטומטי. 

להצגת החלון, לחץ באמצעות הלחיץ השמאלי של העכבר על השורה הצהובה, 
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 :Download Fileובחר באפשרות 

 
 אם תוכנת ה-Java :לא מותקנת במחשבך ייפתח המסך הבא 

 , בצע את הפעולות הבאות:Java-להתקנת תוכנת ה
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  בתיבהSelect your operating system  בחר את מערכת ההפעלה

 שברשותך:

 
 להתקנת תוכנת ה-Java  לחץ על הלחצןGet Required Software: 

 
  בחלון שייפתח, לחץ על הלחצןRun: 

 
  ייפתח חלוןJava Setup – Progress  :המציג את קצב ההתקנה 
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  בחלוןJava Setup – Welcome  לחץ על הלחצןAccept: 

 
  לסיום ההתקנה לחץ על הלחצןFinish: 

 
  להתחברות לשיעור החי, לחץ על הלחצןStart Elluminate Live: 
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 :Run הלחצן . לחץ עלאבטחה לאישור המערכתחלון  ייפתח, בסיום בדיקת העדכונים .5

 
 Always trust content from thisמומלץ לסמן את תיבת הסימון בשדה

publisher בהתחברויות הבאות, כדי שחלון זה לא יופיע . 

 :הבודק את תקינות החיבור Connectionוחלון  ההתקנה, ייפתח חלון המערכתבסיום  .6

 
 שיח הבאות:-בפעם הראשונה שתתחבר לשיעור החי ייפתחו תיבות הדו .7
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 שיח -תיבת הדוLicense agreement -   לחץ על הלחצןI agree  כדי לאשר

 את השתתפותך בשיעור:

 
 שיח -תיבת הדוSelect Connection Speed – ר את מהירות החיבור בח

 :OKבמחשבך ולחץ על 
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 המערכתמבנה מסך 

 

 

 

 
 

 

 :Elluminateפירוט האזורים השונים במערכת 

 פירוט אזור

 מכילה את כל הפקודות האפשריות לביצוע במערכת.  שורת התפריטים

 מכיל קיצורי דרך לפקודות השימושיות ביותר במערכת. סרגל הכלים

חלונית המשתתפים 
)Participants( 

את רשימת המשתתפים בשיעור. בראש הרשימה  המציג

 השיעור).  מנחה( Moderator-נמצא ה

לחצני הצבעה ומענה על 
 סקרים

 שיעור.קחת חלק פעיל במהלך המאפשרים לך ל ם אלהלחצני

 שיעור.אמצעות הודעות כתובות בזמן המאפשר תקשורת ב )Chatצ'אט (

, לכלל הסטודנטים או לסטודנט למנחהתוכל להפנות שאלות 

 מסוים.

שורת 
 התפריטים

 סרגל הכלים

 שורת מצב

חלונית 
 המשתתפים

לחצני הצבעה 
 ומענה על סקרים

 צ'אט

 שמע וקול

לוח  
(Whiteboard) 

סרגל הכלים 
 הגרפיים
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 פירוט אזור

 השמע ועוצמת הקול במהלך השיעור.שליטה על עוצמת  )Audioשמע וקול (

מאזור זה תוכל להפעיל את המיקרופון, כך ששאר 

 המשתתפים יוכלו לשמוע אותך.

 כגון מסמכים, תמונות ומצגות. זה יוצגו חומרי השיעור באזור  )Whiteboard(לוח 

 סרגל זה מכיל כלים גרפיים לשימוש בלוח. סרגל הכלים הגרפיים

מצב ו מציגה מידע אודות משך זמן השיעורשורת המצב  שורת המצב

 .החיבור
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 וקולבדיקת הגדרת שמע 

 בשיעור החי

, כדי לוודא שהינך יכול במערכת וקול שמע בדיקת לבצע יש הראשון השיעור תחילת לפני

 לדבר ולשמוע במהלך השיעור.

 לביצוע בדיקת שמע וקול, בצע את הפעולות הבאות

 .Tools  <Audio  <Audio Setup Wizardפתח את תפריט  .1

 :OKבחלון שייפתח, סמן את התקן השמע המחובר למחשב ולחץ על הלחצן  .2

 
 לרענון הרשימה.  Refreshאם חיברת זה עתה את התקן השמע, לחץ על הלחצן
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 להגדיר את עוצמת השמע במחשבך:בחלון הבא שייפתח תוכל  .3

 

  כדי לשמוע את עוצמת השמע. לחץ על הלחצן 

  מחוון עוצמת השמע למיקום הרצוי:גרור את 

 .להגברת העוצמה, גרור את המחוון לימין 

 .להנמכת העוצמה, גרור את המחוון לשמאל 

  למעבר לשלב הבא לחץ על הלחצן. 

דא שאכן הצלחת לשמוע את ההקלטה. אם נתקלת ו, המערכת תובא שייפתחבחלון ה .4

לשמוע לחץ על הלחצן לביצוע בדיקה נוספת. אם הצלחת  Noבקשיים לחץ על הלחצן 

Yes: 
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 : OKבמחשבך ולחץ על הלחצן (מיקרופון) בחלון הבא שייפתח, סמן את התקן הקול  .5

 
 לרענון הרשימה.  Refresh, לחץ על הלחצןהקולאם חיברת זה עתה את התקן 

בדוק אם עוצמת המיקרופון ו Single Talkerבחלון הבא שייפתח, בחר באפשרות  .6

 ישמעו אותך היטב בזמן השיעור החי:לשיעור, כדי לוודא ששלך מתאימה 

 

  (הקלטה) ואמור משפט למיקרופון. לחץ על הלחצן 

 להפסקת ההקלטה ולאחר מכן לחץ על הלחצן   לחץ על הלחצן

 לשמיעת ההקלטה. 
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 :גרור את מחוון עוצמת המיקרופון למיקום הרצוי 

 .להגברת העוצמה, גרור את המחוון לימין 

  העוצמה, גרור את המחוון לשמאל.להנמכת 

 פעם נוספת  למעבר לשלב הבא לחץ על הלחצן. 

דא איתך את תקינות המיקרופון. אם נתקלת ובחלון הבא שייפתח, המערכת תו .7

לביצוע בדיקה נוספת. אם הצלחת לדבר לחץ על הלחצן  Noבקשיים לחץ על הלחצן 

Yes: 

 
 :OKלסיום לחץ על הלחצן  .8
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 השיעור החיהשתתפות במהלך 

 כתיבה בצ'אט

, לכלל מנחה. תוכל להפנות שאלות לזהעם זה ט מאפשר למשתתפים בשיעור לתקשר אהצ'

 הסטודנטים או לסטודנט מסוים.

 לשליחת הודעה, בצע את הפעולות הבאות:

 , בחר את הנמען אליו תרצה לשלוח את הודעתך:toבאזור הצ'אט, בתיבת הבחירה  .1

 
 . This Roomך לכלל המשתתפים, בחר באפשרות אם תרצה לשלוח את הודעת

 בתיבת הטקסט הקלד את ההודעה הרצויה:  .2
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 .Sendאו לחץ על הלחצן  Enter לשליחת ההודעה הקש על המקש .3

 

 דיבור במהלך השיעור

 בזמן בשיעור.-לדבר בו לכלל המשתתפיםכברירת מחדל ניתנת אפשרות 

 השיעור יכול לשנות הגדרה זו ולהשתיק את כלל המשתתפים.  מנחה

 :בצע את הפעולות הבאותלקבל זכות דיבור אם תרצה 

 בתחתית חלונית המשתתפים:המופיע , )Raise Hand( לחץ על הלחצן  .1

 

 שים לב!

), Lower Hand(  -), הלחצן ישתנה ל Raise Hand( לאחר לחיצה על הלחצן 

 לבטל את ההצבעה שלך. כדי שבכל שלב תוכל
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סמל יופיע  ,בחלונית המשתתפים ,וליד שמך ,מנחה השיעור יעניק לך רשות דיבור .2

 :המיקרופון

 
כדי שתוכל לדבר, עליך לפתוח את המיקרופון במערכת. לפתיחת המיקרופון, לחץ על  .3

 באזור הגדרת השמע והקול: הלחצן 

 

וכלל המשתתפים  לאחר פתיחת המיקרופון, סמל המיקרופון ישתנה לצהוב  .4

 בשיעור יוכלו לשמוע אותך.

 .לסגירת המיקרופון, לחץ פעם נוספת על הלחצן  .5

 .)Lower Hand( לחצן הלביטול ההצבעה לחץ על  .6

 

 שים לב!

ו לשמאל תוכל לשנות את עוצמת השמע והקול ע"י גרירת המחוון לימין (להגברת העוצמה) א

 (להנמכת העוצמה):
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 ידאוושימוש בו

 משתתפים.  6וידאו עד ובמהלך השיעור ניתן לראות בתצוגת ה

וידאו, וברשותך מצלמת אינטרנט המחוברת למחשב, והשיעור מאפשר שימוש ב מנחהאם 

 ביצוע הפעולות הבאות: ידי-עלתוכל להפעילה 

עבורך, בדוק האם בחלונית תצוגת כדי לדעת אם הרשאת השימוש בווידאו פתוחה  .1

 המשתתפים מופיע סמל המצלמה בסמוך לשמך:

 

) בסרגל Show the video window( לחץ על הלחצן לפתיחת חלון הווידאו,  .2

 הכלים.

 :Videoייפתח חלון  .3

  
 ידאו, לחץ על הלחצן ולצפייה בתצוגה מקדימה של תמונת הוPreview. 

 ידאו לכלל המשתתפים לחץ על הלחצן ולהצגת הוTransmit . 

 ידאו, לחץ שוב על הלחצן ולעצירת הוTransmit. 
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 סקריםמענה על 

במהלך השיעור, המנחה יכול לשאול שאלות ולבקש מהמשתתפים להשיב באמצעות לחצני 

 המענה על סקרים, המופיעים בתחתית חלונית המשתתפים:

 
 תאם לסוג השאלון שבחר המנחה.לחצני המענה על סקרים, משתנים בה

סקרים, תופיע התשובה שבחרת בסמוך לשמך  עללאחר לחיצה על אחד מלחצני המענה 

 בחלונית המשתתפים:

 

 שים לב!

מנחה השיעור יכול להגביל את משך הזמן שניתן לענות על הסקר. תוכל לשנות את הצבעתך 

 כל עוד לא תם משך הזמן שהוקצב.
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 שימוש בלחצני הבעה

השיעור, המשתתפים יכולים להשתמש בלחצני ההבעה, שבתחתית חלונית במהלך 

 המשתתפים, כדי לבקש רשות דבור וכדי להגיב על התנהלות השיעור.

 להלן רשימת לחצני ההבעה והמשמעות שלהן:

 המשמעות הלחצן

 
  -. לאחר לחיצה על לחצן זה, הלחצן ישתנה ל בקשת רשות דיבור

)Lower Handשבכל שלב תוכל לבטל את הבקשה לרשות דיבור. ), כדי 

 
 שמחה, סמיילי.

 
 .חוסר שביעות רצון

 
 .מחיאות כפיים

 
 .אי הסכמה
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 תצוגת מידע משותף

עם  ,כמו מסמכים ויישומים שנמצאים במחשבו האישי ,השיעור יכול לשתף מידעמנחה 

 המשתתפים בשיעור.

 ידע על גבי הלוחתצוגת מ

 השיעור, בחר להציג מידע על גבי הלוח, הוא יוצג באופן הבא:אם מנחה 

 
 כדי שתוכל לכתוב ולסמן על גבי הלוח, עליך לקבל הרשאת כתיבה ממנחה השיעור. 

כדי לדעת אם הרשאת הכתיבה פתוחה עבורך, בדוק האם בחלונית תצוגת המשתתפים 

 מופיע סמל הכתיבה בסמוך לשמך:
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 המופיע משמאל ללוח: תוכל להיעזר בסרגל הכלים הגרפיים  אם ניתנה לך הרשאת כתיבה,

 
 להלן פירוט הלחצנים בסרגל הכלים הגרפיים:

 הפעולה הלחצן

 .שימוש בסמן עכבר רגיל 

 
 מהלוח. מחיקת אובייקטים

 בלחיצה על לחצן זה, תוכל למחוק רק את האובייקטים שלך! 

 
 על גבי הלוח. בעט כתיבה

 

 גבי הלוח.סימון במרקר על 
לבחירת צבע המרקר, לחץ על לחצן זה, ומתחת לאזור הלוח בחר את הצבע 

 הרצוי.

 
 גבי לוח.-חופשית על כתיבת טקסט

 מומלץ להשתמש באפשרות זו!להקלדת טקסט המשלב עברית ואנגלית 
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 הפעולה הלחצן

 
 .הלוח גבי על טקסט תיבת הוספת

 

 .הלוח גבי על צורות הוספת

 

 גבי הלוח. -על סימון שורה או פריט

לאחר לחיצה על לחצן זה, בתחתית המסך יוצגו אפשרויות נוספות לסימון על 

 גבי הלוח:

 

 
 .הוספת תמונה ממחשבך האישי

 .תמונות על גבי הלוח שיתוף להסבר נוסף, ראה פרק

 

 .Elluminateהוספת תמונה או אובייקט, ממאגר התמונות של 
 :Elluminateלחיצה על לחצן זה, תפתח את אוסף התמונות והאובייקטים של 

 
 , למיקומו על גבי הלוח.Placeסמן את האובייקט הרצוי ולחץ על הלחצן 

 

 .שיתוף צילום מסך על גבי הלוח
 .צילומי מסך על גבי לוח שיתוף להסבר נוסף,  ראה פרק
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 לוחהשיתוף צילומי מסך על גבי 

 תוכל לבצע צילום מסך של חלון אחר ולהציגו על גבי הלוח.

 להצגת צילום מסך, בצע את הפעולות הבאות:

 Place a screen capture on the( בסרגל הכלים הגרפיים, לחץ על הלחצן  .1

screen(: 
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 :Screen Captureחלון הייפתח  .2

 
  באזורSelect Screen Area:בחר את יעד הצילום הרצוי , 

 Entire Desktop –  צילום מסך של שולחן העבודה שלך. אם פתוחה

תוכנה מסוימת והיא מוצגת כרגע על המסך, המערכת תבצע צילום מסך 

 של מה שפתוח ומוצג על שולחן העבודה.

 Entire Desktop with Delay –  צילום מסך של שולחן העבודה שלך

שניות. אפשרות זו נועדה כדי לאפשר לך להציג בזמן  10בהשהיה של 

ההשהיה את היעד שתרצה לצלם. למשל אם בחרת באפשרות זו ותרצה 

לצלם תוכנה שנמצאת כרגע במצב ממוזער, הגדל את התוכנה והמתן עד 

 לסיום ההשהיה וצילום המסך.

 Selected Area –  מסך של אזור תחום. בחירה באפשרות זו צילום

מאפשרת לך לסמן אזור ספציפי לצילום מסך. לדוגמא, אם תרצה לצלם 

אך תרצה להציג רק פיסקה אחת מכל העמוד שמוצג,  Word-את תוכנת ה

 בחר באפשרות זו ותחום את האזור הרצוי:
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תחימת האזור מתבצעת ע"י שימוש בידיות הגרירה כפי שמוצג בתמונה 

  .Snapלמעלה. לביצוע צילום המסך, לחץ על הלחצן 

 באזור Select Image Type סמן את האפשרות ,Encode as JPEG. 
  באזורJPEG / PNG Encode Settings  .בחר את איכות צילום המסך

משקל הצילום יהיה גדול יותר ועל בחירה באיכות הגבוהה ביותר, משמעותה ש

 כן יעמיס יותר על התקשורת.
 .Captureלביצוע צילום המסך לחץ על הלחצן  .3
הזז את העכבר על גבי הלוח, ובחר את המיקום שבו תרצה לקבע את צילום המסך.  .4

 את צילום המסך על הלוח. ְּתַקֵּבעַ לחיצה בודדת על העכבר 

ידי לחיצה על הצילום וגרירה של ידיות -בי הלוח, עלתוכל לשנות את גודל צילום המסך על ג

 הגרירה פנימה (להקטנת הצילום) או החוצה (להגדלת הצילום).
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 שיתוף תמונות על גבי הלוח

 תוכל להציג תמונות השמורות במחשבך ולהציגן על גבי הלוח.

 להצגת תמונה על גבי הלוח, בצע את הפעולות הבאות:

 Place an image from a file on the) בסרגל הכלים הגרפיים, לחץ על הלחצן  .1

screen( :
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שייפתח, בחר את התמונה אותה תרצה לשתף ולחץ על הלחצן  Image Fileבחלון  .2

Load: 

 
הזז את העכבר על גבי הלוח, ובחר את המיקום שבו תרצה לקבע את התמונה. לחיצה  .3

 מונה:בודדת על העכבר תקבע את הת
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ידי לחיצה על התמונה וגרירה של -תוכל לשנות את גודל התמונה על גבי הלוח, על .4

 ידיות הגרירה פנימה (להקטנת התמונה) או החוצה (להגדלת התמונה):
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 תצוגת יישום משותף

 חלון נפרד:שום מסוים, היישום ייפתח ביהשיעור בחר לשתף עם המשתתפים י מנחהאם 

 
 .כראוילהיעזר בסרגלי הגלילה כדי להציג את התוכן תוכל 

בסרגל שיוצג לחץ  .חלק העליון של חלון השיתוףלחץ על הלהגדיל או להקטין את החלון,  כדי

 להקטנה: להגדלה או על הלחצן  על הלחצן 
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 Elluminateצפייה בשיעורי 

 מוקלטים

 ועד השיעור החי.השיעורים המוקלטים יועלו לאתר הקורס כיומיים לאחר מ

 שים לב!

 . מעודכנת במחשבך JAVAגרסת לוודא שמותקנת לפני הצפייה בשיעורים המוקלטים יש 

 . כאן ץלחמעודכנת,  JAVAגרסת  ךמחשבבלבדיקה האם מותקנת 

 .כאןץ ) לחךלא מותקנת במחשבאם ( JAVAלהתקנה של גרסת 

 

 לצפייה בשיעורים המוקלטים, בצע את הפעולות הבאות:

 :הקלטות הקישורבדף הבית של הקורס לחץ על  .1

 

http://www.java.com/en/download/help/testvm.xml
http://www.java.com/en/download/manual.jsp
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 :ב2011אלומנייטבדף שייפתח, לחץ על הקישור  .2

 
 ברשימה שנפתחה בחר בשיעור בו תרצה לצפות. .3

 

  בפעם הראשונה שתתחבר לשיעור מוקלט, תידרש לבצע התקנה של מערכת

Elluminate. 

  העכבר על השורה הצהובה, ובחר השמאלי של לחיץ הלחץ באמצעות

 :Download Fileבאפשרות 
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  ייפתח חלון אבטחה לאישור המערכת. לחץ על הלחצןRun:

 
 Always trust content from thisמומלץ לסמן את תיבת הסימון

publisher.כדי שחלון זה לא יופיע בהתחברויות הבאות , 

  שיח של המערכת, המציגה את קצב ההתקנה: -הדותיפתח תיבת 

 



Elluminate – 38  מדריך לסטודנט 

 

 
 

 שיח -בסיום ההתקנה, ייפתח חלון המערכת ותיבת הדוLicense agreement .

 :I agreeלחץ על הלחצן 
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 כעת תתבצע טעינה של קובץ ההקלטה: .8

 

 שים לב!

 גם יופיעו קבצים, הלמשתתפים קבצים שלח מנחה השיעור ,החי השיעור במהלך אם

. לשמירת בךבמחש הקובץ את לשמור תבקשת בה ודעהבמקרה זה, תוצג ה .בהקלטה

 :Yesהקובץ לחץ על הלחצן 
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 תמיכה טכנית

ניתנת במהלך כל הסמסטר. מספר הטלפון לתמיכה יפורסם בדף  תמיכה בשיעור החי •

 באתר הקורס. כיתה וירטואלית

 בטלפון:  הפניותניתנת על ידי מוקד  תמיכה בכל עת (למעט בזמן השעור החי) •

09-7782222. 

o  וביום ו בין 19:00-8:30, בין השעות ו-הן בימים א הפניותשעות הפעילות של מוקד ,

 .12:30-8:30השעות 

o :ניתן לפנות לתמיכה גם באמצעות הדואר האלקטרוני בכתובת 

infodesk@openu.ac.il. 

בכל פנייה למוקד באמצעות הדואר האלקטרוני, יש לכלול את הפרטים הבאים: שם, 

 שם משפחה, ת"ז, טלפון ותיאור של אופי התקלה.

o  התקלות יינתן מענה ביום העבודה הבא. מןיתכן ולחלק 

 

 

 בהצלחה!

 

 

mailto:infodesk@openu.ac.il
mailto:infodesk@openu.ac.il

	התחברות לשיעור החי
	מבנה מסך המערכת
	בדיקת הגדרת שמע וקול בשיעור החי
	השתתפות במהלך השיעור החי
	כתיבה בצ'אט
	דיבור במהלך השיעור
	שימוש בווידאו
	מענה על סקרים
	שימוש בלחצני הבעה

	תצוגת מידע משותף
	תצוגת מידע על גבי הלוח
	שיתוף צילומי מסך על גבי הלוח
	שיתוף תמונות על גבי הלוח
	תצוגת יישום משותף

	צפייה בשיעורי Elluminate מוקלטים
	תמיכה טכנית

